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Anslag att söka
Kungl. Vetenskapsakademien - särskilda stiftelser
Senast 31 augusti
Mer info

Disputationer, halvtidskontroller mm
4/11 Alicja Bojan, halvtidskontroll
19/11 Roy Tranberg, disputation
26/11 Helena Barreto Henriksson, disputation
7/12 Ramos Telmo, halvtidskontroll
10/12 Ola Rolfson, disputation
11/3 Patricia OlayaContreras, disputation

Aktuellt, kalendarium
Månadens profil — Lars-Eric
Olsson

Pris för bästa muntliga presentation på EFORT

Lars-Eric
Olsson är
legitimerad sjuksköterska
och filosofie
doktor
och har
sedan
lång tid varit engagerad i så väl
klinik som forskning vid avdelningen för ortopedi och institutionen för vårdvetenskap och hälsa.
Sedan oktober 2009 har han en
kombinationstjänst, vilken syftar
till att just kombinera forskning
med klinik. Läs mer om Lars-Eric
Olsson

NARA (Nordic Arthroplastty Register Association) vann första pris
på EFORT-kongressen i Madrid
2010 för sin analys av revisioner
av höftledsproteser hos patienter
yngre än 50 år. Läs mer

Operation och sjukgymnastik - bästa receptet mot
axelbesvär

Dr Khaled
Meknas
Tromsö
Uversitetssjukhus i
Norge disputerade den 28
maj med
avhandlingen ”Retro-trochanteric
sciatica-like pain. In-depth analysis
of clinical symptoms, histological
and ultrastructural findings in tendon biopsies” Handledare var bl a
Jüri Kartus. Läs mer

13th ISPO World Congress
och ORTHOPAEDIE + REHATECHNIK 2010
Leipzig, Tyskland

En rapport av Kerstin Hagberg
Läs den här

SOF-SICOT-SIROT-mötet
30 augusti—3 september
2010 i Göteborg

www,sicot.org
www.ortopediveckan.se

Läs pressreleasen

Mari Lundberg

Intressanta artiklar publicerade vid avdelningen

Redaktion

Achilles Tendinopathy

Helena Brisby
Jón Karlsson
Johan Kärrholm
Katarina Olinder Eriksson
Björn Rydevik

En ny bok om
kroniska Achilles senproblem
kommer att ges
ut våren 2010
av DJO Publishing. Boken är
den andra i
raden av böcker om hälsenebesvär
i en serie om tre. Läs mer

Redaktör

Kontakta
någon av
redaktörerna
för bidrag till
nyhetsbrevet.

Korsbandsregistrets
årsrappport
finns nu
färdig. Den
laddas enkelt
ner från
www.aclregister.nu
Läs mer om rapporten

Trevlig sommar önskar
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